CONSILruL LOCAL ALUNU
JUDETUL VALCEA

HOTARAREANR.15

Privitoare la:
insuqirea de cdtre membrii Consiliului Local Alunu, a raportului privind
aprobarea rezultatelor patrimoniului comunei Alunu, pe anul 2At8.

Consiliul Local Alunu, Judetul Ya\cea, intrunit in sedinta ordinard din data
de 28.02.2019,Ia care participa un numdr de 13 consilieri din numdrul total de 13
consilieri in func{ie ;
Avand in vedere hotararea Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea nr.
97118.I2.2A18, prin care d-na Ardeoaica Maria-Mihaela a fost aleasf, presedintele
sedintei pe o perioadd de trei luni,
.'u ', ' '', ,
Avand in vedere.
- raportul compartimentului contabilitptO qi'.ipspectie fiscal6 din cadrul
aparatului de specialitate al primarului com. Alunu, Jud. V6lcea, inregistrat sub nr.
1497112.02.2019, privind aprobarea rezultatelorqa{moniului comunei Alunu, pe
.

anul

2018;

'"j',''

,'.

- expunerea de motive inregistratd sub m.1498112.02.2AD intocmitd de
viceprimarul comunei Alunu, Judetul V6lcea;
- raportul cerftralizare-inventariere, intocmit de c6tre comisia de inventariere,
inregistrat sub nr.15.001 128.12.2018, prin care s-a procedat la ftnahzarea qi
centralizarea datelor rczuhtate in urma operaJiunilor de inventariere;
Avand in vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local Alunu, Judetul Valcea;
Tinand seama de raportul de avizare sub aspectul legalitatii a proiectului de
hotarare intocmit de secretarul comunei,
In conformitate cu prevederlle art. I22 din Legea ff. 21512001, privind
administra{ia publi cd locald, republicat5,
In temeiul art. 45 alin.(l) din Legea
2l5l2AU privind administratia
publica locala, cu un numdr de 13 voturi pentru, adopta urmatoarea.

ff.

HOTARARE

fut.l.

Se aproba insuqirea de citre membrii Consiliului Local Alunu a
raportului privind aprobarea rezultatelor patrimoniului comunei Alunu, pe anul
20t8.
Art.2. Primarul qi viceprimarul comunei Alunu, Judetul Valcea vor asigura
aducerea la indeplinire a prevederilor prezenteihotarari, informand Consiliul Local
asupra modului de indeplinire.
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Art.3. Prezenta hotar$e se va comunica: Instituliei Prefectului-Jude(ul
Valcea, primarului qi viceprimarului comunei Alunu, compartimentului
Contbilitate qi Inspectie Fiscald si se va afrga la sediul Consiliului Local Alunu,
Judetul Valcea.

Alunu la:
28.42.2019

Preqedinte de qedin
Ardeoaica

ConfrasemneazL,
Secretar,
Boeangiu Luminila

